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Apbalvo Balvu novada
Gada balvas kultūrā
„Mūsu lepnums 2011” laureātus

Balvu Kultūras
un atpūtas centra
„Dzīvā siena”

Attēlā: nominācijas “Gada cilvēks kultūrā 2011” laureāti kopā ar Egonu Salmani. D.Teilānes foto.

Pasākums „Radošā atmošanās” norisinājās Balvu Kultūras
un atpūtas centrā pirmdienas
deviņos vakarā . „Radošā
atmošanās” ir Balvu kultūras
un atpūtas centra sagatavota
video projekcija - „dzīvā siena” . Tās devīze - „Apstājies,
ieskaties, uzzini!”. Ierodoties
pasākumā, varēja vērot video uz
Balvu Kultūras un atpūtas centra sienas, kurā tika rādītas jau
notikušas aktivitātes, piemēram,
„Mis un Misters Balvi 2011”,
„Mūsu talanti” u.c. Tika dots
ieskats par pasākumiem, kuri vēl
tikai norisināsies, kā arī tādiem,
kas notiek katru gadu, piemēram,
teātra festivāls „Ķiršu dārzs”.
Mūzika pulcināja pasākuma
apmeklētājus.
Iedzīvotāju
atsaucība nebija liela, laikam
tāpēc, ka ārā bija auksts laiks.
Apmeklētāji vēroja notiekošo
uz „dzīvās” sienas. Pasākuma
organizatori laipni sagaidīja
katru apmeklētāju un cienāja ar
ābolmaizi.
Balveniete Raisa sacīja, ka
informāciju par šo pasākumu
ieguvusi no dēla, kurš strādā
Balvu
Tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centrā.
Agnese Smirnova stāstīja,
ka aukstums, viņasprāt, esot
aizbiedējis apmeklētājus, bet par
spīti aukstajam laikam, Agnese
ir ieradusies uzzināt informāciju
par notikumiem. Sieviete saka,
ka šis video atsaucot atmiņā
pasākumus, kas norisinājušies

Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 14.martā svinīgā gaisotnē
tika apbalvoti „Mūsu lepnums
2011” nomināciju ieguvēji.
Laika posmā no 27.janvāra
līdz 15.februārim Balvu novada iedzīvotājiem bija iespēja
aizpildīt anketas un izvirzīt savus kandidātus 4 nominācijās
– „Labākais pasākums 2011”,
„Gada cilvēks kultūrā 2011”,
„Gada pašdarbības kolektīvs” un
„Mūža ieguldījums kultūrā”. Anketas aizpildīja 627 cilvēki.
Pasākumu „Mūsu lepnums
2011” vadīja Balvu kultūras un
atpūtas centra pasākumu organizatore Inese Buliņa. Skatītājus
priecēja jauktais vokālais ansamblis „Malduguns” un grupa
„Galaktika”.
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai Ivetai Tiltiņai
bija tas gods pasniegt balvu
nominācijas „Labākais pasākums
2011” laureātiem. Balvu pagastā
par labāko tika atzīts jauktā
vokālā ansambļa „Malduguns”
10 gadu jubilejas pasākums
„Sevi
dziesmā
izdziedāt”,
Bērzkalnes pagastā - Sezonas atklāšana estrādē, Bērzpils
pagastā -,,Dziesma Bērzpilij”,
Briežuciema pagastā - Vīriešu
dienas
pasākums,
Krišjāņu
pagastā - anekdošu turnīrs „Joku
čemodāns”, Kubulu pagastā
- pagasta svētki, Lazdulejas
pagastā -,,Satiekas paaudzes”,
Tilžas pagastā - kultūras nama
atklāšanas pasākums, Vectilžas
pagastā - Lieldienu koncertuzvedums „Saule savu pūru veda”,
Vīksnas pagastā – bērnības un
pilngadības svētki. Savukārt

Balvu pilsētā vislielāko balsotāju
atbalstu ieguva Starptautiskais
klasiskās dramaturģijas festivāls
,,Ķiršu dārzs”, pasākums „Mis
un Misters Balvi” un „Balvu novada svētki”.
Nominācijā „Gada cilvēks
kultūrā 2011” uzvaru guva Aina
Biseniece – Balvu pagastā,
Sarmīte Gorbāne - Bērzkalnes
pagastā, Bērzpils pagastā - Anna
Kriviša, Briežuciema pagastā
- Zita Mežale, Kubulu pagastā –
Maija Laicāne, Krišjāņu pagastā
- Evija Kalniņa, Lazdulejas
pagastā - Mārīte Berķe, Tilžas
pagastā -Inese Kalniņa, Vectilžas
pagastā -Maruta Arule, Vīksnas
pagastā – Ligita Kacēna, Balvu
pilsētā – Anita Strapcāne. Balvas pasniedza Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas
priekšsēdētājs Egons Salmanis.
Titulu „Gada pašdarbības
kolektīvs”
ieguva
jauktais
vokālais ansamblis „Malduguns” - Balvu pagastā, vadītāja
Gunta Ripa, Bērzpils pagastā
– atraktīvi radoša jauniešu
biedrība „Spiļka”, vadītāja Arnita Rakstiņa, Briežuciema
pagastā – bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”, vadītāja
Anita Pakalnīte un dramatiskais
kolektīvs „Sipiņi”, vadītāja
Valentīna Kaša, Kubulu pagastā
- TDK „Cielaviņa”, vadītāja Zita
Kravale, Krišjāņu pagastā – Ineses Kalniņas vadītais Krišjāņu
dramatiskais kolektīvs, Tilžas
pagastā – Tilžas jauktais koris,
vadītāja Aija Nagle un Tilžas
dramatiskais kolektīvs, ko vada
Inese Daukste, Vectilžas pagastā
– jauniešu deju kolektīvs, vadītāja
Kristīne Jermacāne un folkloras

kopa „Saime”, vadītāja Solveta
Logina, Vīksnas pagastā – mazo
dziedātāju ansamblis „Luteklīši”,
vadītāja Iluta Tihomirova un
ģitāristu ansamblis ar vadītāju
Astru Ločmeli - Ambarovu, Balvu pilsētā - TPO ,, Balvi”, vadītājs
Egons Salmanis, tautu deju kopa
„Rika”, vadītājs Agris Veismanis
un Eiropas deju kopa ”Atvasara”,
vadītāja Lūcija Jermacāne.
Iedzīvotāji lēma, ka apbalvojumu par mūža ieguldījumu
kultūrā ir pelnījis Leontijs Vizulis Balvu pagastā, Arnolds
Salmanis Bērzkalnes pagastā,
Tamāra Zelča Bērzpils pagastā,
Antoņina Logina - Briežuciema
pagastā, Kubulu pagastā Zita
Kravale, Krišjāņu pagastā - Inese
Kalniņa, Aldonis Komans - Lazdulejas pagastā, Regīna Čudarāne
Tilžas pagastā , Ināra Ločmele Vectilžas pagastā, Janīna Bērziņa
- Vīksnas pagastā. Balvu pilsētā
vienādu balsu skaitu ieguva Vaira
Resne un Ilga Oplucāne.
Nomināciju
„Mūža
ieguldījums kultūrā” un „Gada
pašdarbības kolektīvs” laureātus
apbalvoja Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Priekšsēdētājs atzinīgi
novērtēja kultūras darbinieku
veikumu un novēlēja, lai šīs
pasākums kļūtu par vienu no
Balvu novada tradīcijām.
Pasākuma
noslēgumā
tika izlozēts un veicināšanas
balvu saņēma viens no anketas aizpildītājiem. Veiksmīgā
uzvarētāja
bija
Liene
Akmeņkalne, ar kuru pasākuma
vadītāja sazvanījās un paziņoja
priecīgo vēsti.

Balvu pilsētā. Agnese domā, ka
šāda parāde būtu jārīko vēl.
Jaunietis Dzintars Jeršovs
nebija zinājis par „Dzīvo sienu”,
bet kad izdzirdējis mūziku pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra, tad kopā ar draugiem gājis
lūkoties, kas tur notiek. Dzintars sacīja: „Būtu jauki, ja šādi
pasākumi norisinātos biežāk,
pozitīvi ir tas, ka tie ir bezmaksas.” Balvenietis domā, ka šādas
aktivitātes ir interesantas, viņš tās
ieteiks arī citiem Balvu pilsētas
iedzīvotājiem.
Pasākuma
organizatore Aija Putniņa uzskata, ka
„Radošā atmošanās” esot izdevusies, viņa priecājoties par
visiem apmeklētājiem, kuri
bija ieradušies. Informācija
par aktivitātēm tiks rādīta arī
turpmāk citos pasākumos, kuri
norisināsies Balvu novadā.
„Dzīvajai sienai” šī bija pirmā
izmēģinājuma reize, un tā noritēja
veiksmīgi, ”sacīja Aija Putniņa.
Organizatore šādam pasākumam
saskata perspektīvi un izaugsmi.
Pasākumā, kurā balvenieši
varēja vērot video projekciju uz
kultūras nama sienas, interesenti
atcerējās par notikumiem, kas
reiz bijuši, un uzzināja par tiem,
kas vēl tikai būs.
Balvu novada iedzīvotāji
laipni aicināti arī uz pārējām
aktivitātēm Balvu novada kultūras
iestādēs, kuras norisināsies visas Radošās darbības nedēļas
garumā.

Balvu novada Domes vadības un
deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
23.martā plkst. 11:00 Tilžas pagasta Kultūras namā visi interesenti tiek aicināti uz tikšanos ar Balvu novada Domes vadību un
deputātiem.

25.marts – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas
diena
Bērzkalnes pagastā
12.00 Tikšanās ar pagasta represētajiem iedzīvotājiem.
Balvos
13.00 Ziedu nolikšana pie pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru piemiņai un došanās uz Balvu Staciju.
Kubulos
13.30 Atceres pasākums Stacijā pie piemiņas akmens.
Balvos
14.00 Politiski represēto apvienības nodaļas sapulce un tikšanās
ar Leldi Leju (par darbu un dzīvi Sibīrijā) Sociālajā servisā - Raiņa
ielā 52, Balvos.
No Balviem uz Staciju un atpakaļ kursēs pašvaldības autobuss.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Domes priekšsēdētāja sleja

9.februāra
Domes sēde
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par piecu
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālo pakalpojumu apmaksu.

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Cienot valsts simbolus, mēs
cienīsim arī paši sevi
Valsts prezidents Andris Bērziņš iesniedzis izskatīšanai Saeimā
savu pirmo izstrādāto likumprojektu – par ģerboņu atjaunošanu. Saeima ceturtdien nolēma jautājumu par Vidzemes, Latgales, Kurzemes
un Zemgales ģerboņu atjaunošanu un tiesisku nostiprināšanu nodot
vērtēšanai komisijai. Šo likumprojektu skatīs Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijā, tas paredz noteikt ģerboņu tiesisko statusu un nodrošinās tiesisko skaidrību par to lietošanas nosacījumiem.
Tas liecina par mūsu valsts augstākās amatpersonas cieņas pilno
attieksmi pret valsts simboliem.
Prezidents pamatojis, ka tā dēļ būs iespējams veicināt plašāku
ģerboņu juridiski korektu lietošanu, kas palīdzēs veidot un stiprināt
sabiedrības kopīgu valstisko apziņu.
Jāatgādina, ka starpkaru periodā kultūrvēsturiskajiem apgabaliem
ar 1930.gada 26.aprīļa noteikumiem par Latvijas apgabalu ģerboņiem,
kas izdoti Satversmes 81.panta kārtībā, bija noteikti ģerboņi. Šie noteikumi sniedza katra kultūrvēsturiskā apgabala ģerboņa aprakstu, kā
arī noteica to lietošanas nosacījumus.
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas posmā tika atjaunoti
un tiesiskajā regulējumā nostiprināti valsts simboli – valsts ģerbonis,
karogs un himna, kā arī atjaunoti pilsētu ģerboņi un dažāda līmeņa
administratīvi teritoriālām vienībām tika veidoti jauni ģerboņi,
tomēr minētie kultūrvēsturiskie apgabalu ģerboņi valsts neatkarības
atjaunošanas periodā un arī pēc tā nav atjaunoti un nostiprināti
tiesiskajā regulējumā.
Likumprojekts neparedz piesaistīt ģerboņus konkrētām esošām
valsts administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībām, bet gan noteiktos gadījumos ļaut tos izmantot valsts un pašvaldību institūcijām un
privātpersonām.
Šajā sakarā kā novada Domes vadītājs un kā pilsonis gribu izteikt savu viedokli par valsts simbolikas lietošanu. Ir skaisti, ja valsts
karogs, ģerbonis, himna tiek pielietoti valsts svētkos, dažādos citos nozīmīgos pasākumos. Kāda ir mūsu attieksme pret to lietošanu?
Vai apzināmies, ka svētku reizē izkārt valsts karogu ir ne tikai mūsu
pienākums, bet arī goda lieta. Arvien biežāk saimnieki pasūta karogus
savām privātmājām. Turklāt pasūta ne tikai sarkanbaltsarkano Latvijas karogu, bet arī īpašus karogus ar saimniekiem tīkamu simboliku:
kādu attēlu, mājas nosaukumu, uzcelšanas gadu. Tas, ka cilvēkam pie
mājām ir karogs, liecina, ka viņš ir gan savas zemes, gan savas mājas
patriots. Piekrītu Amerikas Savienotajās valstīs dzimušās un izglītību
ieguvušās latvietes Ilzes Jurkānes viedoklim, ka karogs jāgodā. Viņa
ir stāstījusi, ka kopš bērnības iemācījusies godāt gan ASV, gan Latvijas karogu. Amerikāņi ne tikai ļoti lepojas ar savu karogu, bet ir arī
iecietīgi pret citiem karogiem. Nekad nav bijušas problēmas ASV
latviešu nometnēs uzvilkt sarkanbaltsarkano karogu (kā pirmais aiz
cieņas pret mītnes valsti gan vienmēr ticis uzvilkts ASV karogs).
Amerikāņiem, kas īpašo karoga locīšanas veidu (beigās tam jābūt
salocītam trijstūra formā) apgūst jau bērnībā un ļoti lepojas ar savas
valsts simbolu, nav aizspriedumu attieksmē pret plašu karoga izmantojumu svētkos un ikdienā. Tā zvaigznes un strīpas rotā sveces un
salvetes 4. jūlija svinībās, organiski iekļaujoties kopējā Neatkarības
dienas noskaņā. Neviens neiebilst pret apģērbiem ar karoga simboliku, protams, saglabājot veselā saprāta robežu.
Karogam ir gan miesa, gan dvēsele, gan sava īpaša dzīve. Īpaša
attieksme pret savas valsts karogu rodas tieši personīgā pieredzē,
konkrētos karoga dzīvesstāstos, kas nereti nav ne gludi, ne izskaistināti
un patosa pārbagāti. Un patiesā drosme nest, uzvilkt vai pagatavot
aizliegtu karogu rodas no cilvēka iekšējās nepieciešamības – citādāk
šajā brīdī viņš nevar rīkoties. Visticamāk arī Latvijas karoga vietu
šodienas dzīvē nosaka katra cilvēka iekšēja nepieciešamība.
Cieņa pret valsts simboliem ir indikators mūsu attieksmei pret
savu valsti. To reglamentē valsts likumdošana.
Diemžēl sabiedrībā veidojas nepatīkamas norises, kad arī pats
Valsts prezidents, kuram viena no svarīgākajām pamatfunkcijām ir
reprezentēt valsti starptautiski, kurš ir uzskatāms par valsts simbolu,
tautas priekšstāvi, netiek pietiekami cienīts.
Brīdī, kad valsts izvēlas savu priekšstāvi, kad tiek izvirzīts prezidenta kandidāts, loģiski ir to izvērtēt. Bet no brīža, kad Valsts prezidents tiek ievēlēts, situācija mainās . Aicinu ikvienu ar piesardzību
un pietāti izteikties par Valsts prezidentu un viņa darbību vai izteikumiem. Ikviens vārds, kas apšauba Valsts prezidenta teikto vai darīto,
jāizvērtē no viedokļa – vai tas nerada pāridarījumu vai kaitējumu
mūsu valsts prestižam. Skumīgi lasīt dažādus zākājumus. Jāatceras,
ka zākājot prezidentu, mēs reizē nopeļam savu valsti un sevi, ja mēs
aizskaram Valsts prezidentu, mēs aizskaram vienu no mūsu valsts
simboliem. Tas nozīmē – graujam Latvijas kā valsts prestižu. Aicinu
katram būt savas zemes patriotam un cienīt mūsu valsts simbolus.

Par
Balvu
centrālās
bibliotēkas izvirzīšanu reģiona
galvenās bibliotēkas statusam.
Dome lēma virzīt Balvu
Centrālo bibliotēku atkārtotai
akreditācijai reģiona galvenās
bibliotēkas statusam, jo izskatot Latvijas bibliotēku padomes
17.01.2012. vēstuli, kā arī ņemot
vērā, ka saskaņā ar Latvijas
bibliotēku padomes 2007.gada
22.jūnija lēmumu Balvu centrālā
bibliotēka sekmīgi pilda reģiona
galvenās bibliotēkas funkcijas
Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas
novadu
pašvaldību
bibliotēkām un bibliotēka arī
turpmāk ir gatava pildīt reģiona
galvenās bibliotēkas funkcijas.
Grozījumi dokumentos
Domes sēdē lēma par
grozījumiem Balvu novada
pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā,
grozījumiem Balvu novada
pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā, grozījumiem
Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā, grozījumiem Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā, grozījumiem Balvu
novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi””
nolikumā,
par
grozījumiem Vīksnas, Krišjāņu,
Lazdulejas, Briežuciema, Kubulu un Vectilžas pagasta pārvaldes
nolikumā.
Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes nolikumu.
Precizēja Balvu novada
pašvaldības 2012.gada 12.janvāra
saistošo noteikumu Nr.3/2012
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi.
Grozīja 2011.gada 10.marta
Balvu novada Domes lēmumu
„Par nedzīvojamo telpu nomas
līguma slēgšanu Lazdulejas
pagastā”.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2012 „Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”, Balvu
novada pašvaldības noteikumu
Nr.1/2012 ”Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Balvu
novada Domes apstiprinātos
līdzekļus neparedzētu izdevumu
segšanai”, saistošos noteikumus
Nr.7/2012 „Par Balvu novada
pašvaldības 2012.gada budžetu”
un saistošo noteikumu Nr.4/2012
„Par zemes darbu izpildes kārtību
Balvu novadā”.

Maksas pakalpojumi
Deputāti apstiprināja Tilžas,
Bērzkalnes un Kubulu pagasta
pārvaldes maksas pakalpojumus
un Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestāžu ēdināšanas
maksas.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar lēmumiem
par nekutamo īpašumu. Demupāti
lēma par adrešu likvidēšanu un
precizēšanu, zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, zemes
vienību daļas nomu, par zemes
un nekustamo īpašumu sadali,
platības precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam,
par piesaistīto zemes platību
garāžām un nomas līgumu
slēgšanu, par zemes nomas maksas noteikšanu, par nekustamā
īpašuma pārdošanu un par zemes
nomas līguma izbeigšanu.
Sēdē noteica nomas maksu
par nedzīvojamo telpu nomu
pansionātā „Balvi” projekta „Esiet veseli un laimīgi!” vajadzībām.
Atļāva Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centram
iznomāt nedzīvojamo telpu Sorosa fonda projekta īstenošanai.
Nodeva
bezatlīdzības
lietošanā nedzīvojamās telpas
Raiņa ielā 52, Balvos Balvu
teritoriālajai invalīdu biedrībai
no 2012.gada 1.februāra līdz
2012.gada 31.decembrim.
Parādu dzēšana
Deputāti apstiprināja parāda
LVL 199.66 dzēšanu Kubulu
pagastā sakarā ar debitora nāvi
un debitoru parādu dzēšanu LVL
28.22 un LVL 11.35 apmērā Balvu novada pašvaldības aģentūrai
„SAN – TEX”.
Balvu novada teritorijas
plānojuma galīgās redakcijas
apstiprināšana
Deputāti apstiprināja Balvu
novada teritorijas plānojuma
galīgo redakciju.
Izmaiņas
novada
pašvaldības administrācijā
Domes sēdē lēma par
Balvu
novada
pašvaldības
Saimnieciskās
pārvaldes
likvidāciju, to nolēma uzsākt ar
2012.gada 13.februāri un pabeigt
2012.gada 16.martā.
Deputāti
atbalstīja
Balvu
novada
pašvaldības
(administrācijas)
struktūras
reorganizēšanu.
Nolēma
reorganizēt
Balvu
novada
pašvaldības Vispārējo un juridisko
nodaļu,
izveidojot
Vispārējo un juridisko nodaļu
un Sabiedrisko attiecību un
informācijas tehnoloģiju nodaļu,
reorganizēt
Balvu
novada
pašvaldības
Grāmatvedības
nodaļu, izveidojot Centralizēto
grāmatvedību un reorganizēt Balvu novada pašvaldības Tehniskā
nodrošinājuma nodaļu, izveidojot
Īpašuma apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļu.

13.februāra
Domes sēde
13.februāra ārkārtas Domes
sēdē izskatīja vienu jautājumu
par Balvu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.7/2012
„Par Balvu novada pašvaldības
2012.gada budžetu” pieņemšanu.
Sēdē 12 deputātu sastāvā ar 9
balsīm par un 3 balsīm pret atklāti
balsojot tika pieņemts Balvu novada pašvaldības budžets 2012.
gadam.

24.februāra
Domes sēde
24. februāra ārkārtas Domes
sēdē izskatīja divus jautājumus
- par pašvaldības indikatīvo
investīciju vajadzību 2014.2020.gadam apstiprināšanu un
par izmaiņām Balvu novada
pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.
Ārkārtas sēdē tika apstiprināts
lēmumprojekts „Par pašvaldības
indikatīvo investīciju vajadzību
2014.-2020.gadam”.
Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrija
ir izstrādājusi Reģionālās politikas pamatnostādņu 2012.- 2018.
gadam projektu. Pamatnostādņu
projekts
paredz
mainīt
pieeju investīciju plānošanā
pašvaldībām, ieviešot vairākus
jaunus principus. Viens no jaunās
pieejas principiem ir vēlamā pakalpojumu „groza” noteikšana
katram apdzīvojuma līmenim, lai
iedzīvotājiem nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, vienlaikus
ņemot vērā ierobežotos resursus
un nelabvēlīgās demogrāfiskās
tendences. Princips paredz, ka, jo
augstāks ir apdzīvojuma līmenis,
jo plašāks pakalpojumu klāsts
tajā tiek sniegts.
Lai palielinātu pašvaldību
iesaisti un lomu attīstības
plānošanā un virzīšanā, plānots
ieviest arī principu, ka investīciju
vajadzības teritorijā nosaka pašas
pašvaldības.
Lai
Eiropas
Savienības
fondu plānošanā balstītos uz
reālām pašvaldību vajadzībām
pēc investīcijām un pilnvērtīgi
sagatavotos 2014.- 2020.gada
plānošanas periodam Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrija ir uzsākusi
darbu pie pašvaldību pieprasījuma
pēc investīcijām apzināšanas.
Šim nolūkam ir sagatavotas anketas.
Balvu novada pašvaldības
ir aizpildījusi un apkopojusi anketas balstoties uz apstiprināto
novada attīstības programmu un
līdzfinansējuma nodrošināšanas
iespējām, kuras tika apstiprinātas
24. februāra Domes sēdē.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi
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Izdevīgi – darbiniekam un projekta
īstenotājam
Saruna ar Balvu novada
pašvaldības projektu vadītāju
Andri Vrubļevski.
Balvu novada pašvaldības
attīstības nodaļas komandā
no aizpērnā gada 1.decembra strādā projektu koordinators Andris Vrubļevskis. Viņš
darbu sāka Eiropas finansētā
un Valsts reģionālās attīstības
aģentūras administratīvā projekta „Speciālistu piesaiste Balvu
novada pašvaldībai” ietvaros.
Jautājot, kā Andris ir
apmierināts ar saviem darba
pienākumiem,
viņš
atbild:
„Labāku darbu kā šo nemaz nevar
vēlēties! ”. Viņš labprāt turpinātu
darbu Balvu novada pašvaldībā
arī pēc projekta beigām.
Lai arī bērnībā Andris sapņoja
kļūt par profesionālu sportistu, jo
viņu aizrāva futbols, tomēr profesijas izvēlē viņš nosliecās par
labu būvniecībai. Viņam tuva
ir daba un fizika, un šīs lietas ir
cieši saistītas ar profesijas izvēli.
2010.gadā Andris absolvēja
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāti un ieguva 2.līmeņa
augstāko profesionālo izglītību
ar profesionālo kvalifikāciju
būvinženierijā. Nākotnē projektu
koordinators iecerējis papildināt

zināšanas un iegūt arī
būvuzrauga sertifikātu.
Kopš
darba
uzsākšanas Balvu novada
pašvaldībā speciālists
izstrādājis aptuveni 11
projektus, no kuriem
finansiāli nozīmīgākais
bijis ceļa „DukuļevaCērpene” rekonstrukcija. Savukārt pašam
Andrim vairāk paticis
strādāt pie Tilžas pagasta Tautas nama rekonstrukcijas un teritorijas
labiekārtošanas, jo gala
rezultāts priecējis gan pašu, gan
pagasta un novada iedzīvotājus.
Pēc Andra Vrubļevska projektiem rekonstruētas arī Krišjāņu un
Briežuciema bibliotēku lasītavas,
Vectilžas pagasta Sporta un
atpūtas centrs, kā arī turpinās
darbs pie Bērzpils pagasta sporta
laukuma un ielu apgaismojuma
rekonstrukcijas. Paralēli šo un
citu projektu izstrādei, speciālists
koordinējis arī trīs Lauku atbalsta
dienesta „Leader” projektus.
Pašlaik Andris aktīvi turpina
strādāt ar nerealizētajiem projektiem – Krišjāņu Tautas nama
rekonstrukcija, Bērnu rotaļu laukuma izbūves Vectilžā, kā arī

izstrādā jauno ERAF projektu
- gaismas objektu nomaiņa Balvos.
Uz jautājumu,kā Andris pavada savu brīvo laiku, viņš atbild: ”Tam paliek maz laika, jo
ceļš uz darbu jāmēro no Vīksnas
pagasta, kas ir aptuveni 20 km
attālumā. Bet ja brīvs brīdis ir,
tad ar draugiem labprāt spēlēju
futbolu, kāršu spēli „Zolīte”.
Patīk skatīties arī Pirmās formulas (F-1) sacensības.
Kolēģi
Andri
raksturo
kā ļoti atbildīgu, centīgu un
kārtīgu, kādam arī jābūt projektu
vadītājam un cer, ka veiksmīgi
strādās kopā arī turpmāk.

Par plūdiem un citām kritiskām
situācijām
Otrdien
Balvu
novada
pašvaldībā notika novada Civilās
aizsardzības komisijas sēde. To
vadīja tās priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis. Tika apstiprināti
jauni komisijas locekļi- Guna
Začeste – Valsts meža dienesta
Austrumlatgales virsmežniecības
Balvu biroja vecākā mežzine,
Sarmīte Andrukele – SIA Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
Balvu slimnīcas galvenā ārste,
Jānis Laicāns – Balvu novada
pašvaldības komunālinženieris.
Kā teica A. Kazinovskis, sēde
sasaukta pēc Valts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Latgales
reģionālās brigādes Balvu daļas
ierosinājuma, lai operatīvi varētu

veikt preventīvos, reaģēšanas
un seku novēršanas pasākumus
plūdu periodā. Sakarā r plūdiem
tika pārrunāti iespējamie teritoriju applūšanas draudi un elektro
apgādes nodrošinājums.
Saruna izvērsās par kūlas
un meža ugunsgrēkiem, jo
ugunsnedrošā sezona nav vairs
aiz kalniem. Tika uzsvērts, ka
par ugunsdrošību mežos , tāpat
kā līdz šim galvenokārt gādās
mežu dienests. Zemessardzes
31.bataljona operatīvās daļas
priekšnieks Aivars Ignatjevs
izsacīja priekšlikumu, ka arī
zemessardze var palīdzēt dežurēt
uguns uzraudzības torņos ,
kā citkārt- nepieciešamības

gadījumos palīdzēt dzēst meža
ugunsgrēkus. VUGD Latgales
reģiona Balvu daļas komandieris kapteinis Guntis Magone
norādīja, ka , lai sekmīgāk cīnītos
pret kūlas ugunsgrēkiem, galvenais ir panākt, lai tiktu apkoptas
zemes un atgādināja, ka policijai
tagad ir dotas visas pilnvaras, lai
varētu sodīt ļaunprātīgos kūlas
dedzinātājus. G. Magones vietnieks Oskars Keišs, kurš ir
atbildīgs par civilo aizsardzību,
informēja, ka ir izstrādāts novada civilās aizsardzības plāns.
Aktuālā informācija par civilo
aizsardzību ir publicēta novada
mājas lapā www Balvi. lv sadaļā
Civilā aizsardzība.
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Balvu novada pašvaldība
īsteno projektu „Speciālistu piesaiste Balvu novada pašvaldībai”,
projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/042
Projekta mērķis – piesaistīt
finanšu ekonomistu un projektu koordinatoru Balvu novada
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai,
Paaugstinot
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas kapacitāti.
Projekta realizācijas laiks:
no 2010.gada 26.novembra līdz
2012.gada 31.decembrim.
Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldībai tika piesaistīti 2
speciālisti – finanšu ekonomists
un projektu koordinators.
Projektu koordinators Andris Vrubļevskis Balvu novada
pašvaldībā strādā no 2010.gada
1.decembra.
Šajā laika posmā Andris
vadīja vairākus projektus:
1. Krišjāņu un Briežuciema
bibliotēku lasītavu un publisko
interneta pieejas punktu rekonstrukcija - noslēdzies
2. Sporta laukuma rekonstrukcija Bērzpilī – nav pabeigts

3. Bērzpils pagasta ielu un
ielu apgaismojuma rekonstrukcija – nav pabeigts
4. Ceļa
„DukuļevaCērpene”
rekonstrukcija
noslēdzies
5. Tilžas pagasta Tautas
nama rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana – noslēdzies
6. Vectilžas pagasta sporta
un atpūtas centra rekonstrukcija
- noslēdzies
Koordinēja:
1. „Dienas
centra”
izveidošana
Balvu
novada
pašvaldības iedzīvotājiem
2. Iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma
informācijas
tehnoloģiju un programmu
iegāde un uzstādīšana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
novada jauniešiem.
3. Veicināt
jauniešu
pašiniciatīvu
un
aktivitāti,
papildinot skolas jauniešu kluba „Erudīts” materiālo bāzi un
paplašinot tā darbību.
Projekta finansējumu 100%
nodrošina Eiropas Sociālais
fonds.

Skolēni brīvdienās tiekas
zinātniskajos lasījumos

Tā kā ikvienam jaunietim
dzīvē ir nepieciešamas prasmes
izstrādāt, noformēt un aizstāvēt
zinātnisko darbu, vēlāk arī
kursa, bakalaura, maģistra un
doktora darbu, Balvu Valsts
ģimnāzijā 13.martā 13 novada
skolēni tikās un prezentēja savas pamatzināšanas pētniecisko
darbu izstrādē.
Zinātnisko darbu lasījumi
vidusskolēniem notika jau trešo
gadu, bet 7.-9.klašu skolēniem
– otro gadu. Tos atklāja skolas
direktore Inese Paidere, uzsverot,
ka mūsdienu mainīgajos darba
tirgus apstākļos prezentācijas un
komunikācijas prasmes, spēja
argumentēti pamatot savu viedokli un uzstāties auditorijas priekšā
tiek vērtētas kā ļoti svarīgas darba meklējumos. Tāpēc direktore
atzinīgi novērtēja skolēnu cen-

tienus un to, ka šīs dzīvei tik ļoti
noderīgās prasmes tiek apgūtas
jau vidusskolas laikā. Direktore
vēlēja veiksmi un radošu šo dienu.
Skolotāja Irēna Šaicāne
dalījās pieredzē par pētniecisko
darbu rakstīšanu, aizstāvēšanu
un savu skolēnu panākumiem.
Skolotāja Irēna uzsvēra, ka pasaulei šodien ļoti nepieciešami
gudri un godīgi cilvēki, tāpēc
svarīgi ir katram pašam darbu
izstrādāt, nevis kopēt, veikt to
pavirši.
Pētniecisko darbu lasījumos
skolēni
apliecināja
prasmi
patstāvīgi izstrādāt pētnieciskos
darbus, apstrādāt dažādus datus, analizēt rezultātus, izvērtēt
savu paveikto darbu, izklāstīt un
pamatot savu viedokli, uzstāties
auditorijas priekšā.

Pavasara šķīdoņa dēļ tiks ieviesti kravas pārvadājumu
ierobežojumi
Pavasara šķīdoņa dēļ Balvu novada pašvaldība sākot ar
31. martu uzstādīs aizlieguma
ceļa zīmes Nr.312 uz šādiem
pašvaldības autoceļiem:
ar masas ierobežojumu
3,5 T:
Balvu pagastā:
-Naudaskalns – Ozolsala;
-Reči – Balvi;
-Naudaskalns – Silamala;
-Silamala – Dūrupe;
-Naudaskalns – Lemešava;
-Lācupe – Dzeņulauza;
Bērzkalnes pagastā:
- Bērzkalne - Ploskena;
- Bērzkalne - Taureskalns;
- Silakrogs - Lazdukalns;
- Vējava - Brieževa;
- Silakrogs - Auzāji;

- Elkšņeva – Mūrova;
Bērzpils pagastā:
-Saksmale
Atkritumu
izgāztuve;
-Silamuiža – Dārza iela;
-Pāliņi – Domopole;
-Dārza iela - Bēržu kapi;
-Rēzeknes Gulbenes ceļšLaiviņas;
-Domopole-Toki;
-Beļauski-Mičuļi;
Briežuciema pagastā:
-Dambergi-Augstasils;
Kubulu pagastā:
-Sita-Briedīši;
-Sita-Kozlova;
-Stirnusala-Sita;
-Stacija-Celmene;
-Steķentava-Pērkoni;
-Gobusala-Guznava;

-Vladimirova-Sita;
-Salmaņu kapi- Romūksti;
-Bankas ceļš;
-Celmenes kaltes ceļš;
-Druvenieki - Zači;
-Slūžu ceļš;
Krišjāņu pagastā:
-Mežupe – Purviņas;
-Runcene-Mežupe;
-Krišjāņi-KrampiņasRuncene- Krišjāņi;
Lazdulejas pagastā:
Ķīļi - Orlovas vārti;
Egļuciems- Pterovka;
Nobrauktuve
uz
Mežalaukiem;
Nobrauktuve uz Liepām;
Tilžas pagastā:
-Stangas – Zelčs E.;
-Pakalnieši – Baldonis;

-Plēsums – Keiba;
-Pakalnieši – Sīviņš;
-Pauliņš – Barbāns;
-Ločmelis - Kāpessila kapi;
-Terentjevs – Pičukāns;
-Graudumnieks – Deņisovs;
-Ūdrenes ceļš;
-Zelčs - I-Komplekss;
-Tilžas kapi – Meteņi;
-Plēsums - Toki - Keiba
– Tilža;
-Miza - Stalidzāns P.;
-Brakovska – Ločmelis;
-Berķi – Zelči;
-Krasta iela- Spirģu ceļš;
-Logins - J. Stalidzāns;
-Miza – Pakalnieši;
Vectilžas pagastā:
-Sudarbe - Orlovas vārti;
-Sudarbe - Grūznis;

-Pulksteņi - Sāvāni;
-Vectilža - Medņusala;
-Tilts - Tilžas pagasts;
-Krutova - Lutenānu kapi;
Vīksnas pagastā:
-Vīksna – Zaļmežnieki;
-Ukraina – Kačupe;
-Sprogas - Oknupe –
Pokuļeva;
-Derdziņi - Derdziņu kapi;
-Dubudeksnis – Makšinava;
-Strauti - Priežu pļavas;
-Makšinava - Ašusila karjers;
-Mežarija – Aizezere;
-Vīksna – Valentinova;
-Kačupe – Aizezere;
- masas ierobežojums 10 T:
Briežuciema pagastā:
-Dukuļeva – Cērpene.
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„Labestības diena” Balvu Valsts
ģimnāzijā

Briežuciema tautas nama
moderno deju grupas „Kaprīze”
dalībnieces 2. martā piedalījās
konkursā
„Mūsu
talanti”.
Pagājušajā
gadā
meitenes
skatītājiem rādīja vadītājas San-

dras Pakalnītes iestudēto deju,
bet šogad konkursam gatavoja
tērpu kolekciju „„Kaprīzes”
kaprīzie gadalaiki”.
Aiva, Klaudija, Ilze un Katrīna
iejutās katra sava gadalaika tēlā.

Tas bija pirmais solis uz
savu uzņēmumu!

Ceturtdien,
1.
martā,
Balvu Valsts ģimnāzijā otro
gadu notika „Labestības dienas” pasākums. Tās mērķis
- veicināt vēl draudzīgāku,
pozitīvāku
un
labestīgāku
vidi skolā, kur attiecības starp
skolēniem, skolotājiem un skolas administrāciju tiek balstītas
uz savstarpēju cieņu, sapratni un
sadarbību. Pasākuma organizatori
bija sociālā pedagoģe, kustības
„Draudzīga skola” koordinatore
Violeta Pušpure un psiholoģe
Inese Logina.
Visu dienu skolā valdīja
īpaša un jauka gaisotne, no rīta
visu skolas lielo saimi sagaidīja
labestīgās un smaidīgās meitenes,
dāvinot skolēniem, skolotājiem,
tehniskajiem darbiniekiem un
ciemiņiem krāsainas piespraudes,
uz kuras bija attēlots smaidiņš
ar saukli „ESI LABESTĪGS”.
Starpbrīžos visus priecēja jauka
mūzika, par ko bija parūpējušies
skolēni: Kaspars Bukšs un Ainis
Ķerāns. Garajos starpbrīžos skolas aktu zālē 7.-12. klašu skolēni

piedalījās dažādās aktivitātēs,
spēlēja saliedējošas spēles.
„Labo vārdu plakātā” viens
otram rakstīja mīļus komplimentus, pateicības, novēlējumus.
Kā jauka tradīcija izveidojusies ar Pateicības rakstiem apbalvot iepriekšējā balsojuma
rezultātā noskaidrotos katras
klases labestīgākos skolēnus.
Savukārt skolotājus un tehniskos

darbiniekus patīkami pārsteidza
direktores
Ineses
Paideres
iedvesmojošie un pozitīvie
vēlējumi skolas kolektīvam,
pateicība
labestīgākajam
kolektīvam, kā arī skolēna Māra
Zaharova muzikālais sveiciens
un uzklātais kafijas galds ar gardo „Labestības kliņģeri”.

Domes priekšsēdētāja un
ģimnāzistu saruna

Balvu novada pašvaldības
aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” notika seminārs “Pirmie
soļi ceļā uz savu uzņēmumu”,
kuru organizēja “Latvijas Jauno
uzņēmēju centrs “Jobs and Society”” sadarbībā ar LATC Biznesa
inkubatoru IDEJU VIESNĪCA
Balvi.
Semināra laikā topošajiem
un jauniem uzņēmējiem bija
iespējams smelties zināšanas un
gūt nepieciešamo informāciju
un praktisko pieredzi sava jaunā
uzņēmuma veidošānā un attīstībā,
kā arī rast atbildes uz sev svarīgiem
un aktuāliem jautājumiem, kā
piemēram: kā atrast klientus,
kur meklēt finansējumu, ar ko
sākt, kā novērtēt vai ideja ir
dzīvotspējīga?
Semināru vadīja Latvijas jauno uzņēmēju centra konsultants,
biznesa apmācību un konsultāciju
uzņēmuma SIA “Progressus”
partneris Jānis Straumēns, kurš
3 stundu laikā palīdzēja katram
interesentam atrast atbildes uz
interesējošiem jautājumiem.
Finansējuma meklētājiem,

starp jau pazītamām adresēm bija
nosauktas arī tādas, kurās būtu
lietderīgi ieskatīties: www.hipo.
lv, www.lafo.gov.lv, www.lga.lv,
www.laukutikls.lv, www.biznesaengeli.lv.
Informācija par “Latvijas
Jauno uzņēmēju centru “Jobs
and Society”” aktivitātēm mājas
lapa: www.jaunaisuznemejs.lv
Priecina tas, ka atsaucība no
Balvu iedzīvotājiem bija liela.
Seminārs noritēja draudzīga
atmosfērā, klausitājos valdīja
neslēpta interese un arī dienas
nogales
nogurums
neņēma
virsroku.
Semināra
starplaikā
klātesošiem
bija
iespēja
iepazīties ar SIA „Eco fabrika”
un SIA „WINWOOD” darbību un
pieredzi. Jānis Straumēns uzvera,
ka tie ir iedvesmojošie piemēri no
strādājošiem, aktīviem un tiešām
uzņēmīgiem Balvu uzņēmējiem.
Projektu finansiāli atbalsta
SOROSA fonds – Latvija.
Esiet aktīvi un Jums izdosies!

Balvu novada atklātais volejbola
čempionāts vīriešiem un
sievietēm 2012
No 24.marta līdz 12.maijam norisināsies Balvu novada atklātais
volejbola čempionāts vīriešiem un sievietēm 2012.
Ar Balvu novada atklātā volejbola čempionāta spēļu laikiem un
vietām, kā arī nolikumu var iepazīties Balvu novada mājas lapā www.
balvi.lv sadaļā Sports – volejbols.

Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis Balvu Valsts ģimnāzijā
5.martā tikās ar vecāko klašu
skolēniem un Pašpārvaldes
pārstāvjiem..
Priekšsēdētājs
jauniešiem stāstīja par savu
pieredzi gan uzņēmējdarbībā,
gan darbu pašvaldībā. Viņš
uzsvēra, ka panākumu atslēga ir
liels darbs daudzu gadu garumā,
jo tikai retajam 20 gados izdodas
nokļūt vadošos amatos vai pelnīt
„miljonus”. Tikšanās laikā tika
pārrunāti praktiski jautājumi par
dzīvē svarīgām lietām.
Tikšanās laikā neizpalika arī
jautājumi. Skolēni vēlējās uzzināt,
kā priekšsēdētājs nokļuva līdz
pašreizējam amatam, vai viņš
nodarbojas ar uzņēmējdarbību
un kādu augstskolu ir absolvējis.
Jauniešiem interesēja arī tas,
kādu nākotni priekšsēdētājs
paredz Balvu pilsētai un novadam, vai būs darba vietas un pēc
augstskolu absolvēšanas varēs
atgriezties dzimtajā pilsētā.
Priekšsēdētājs
skolēniem
ieteica nemeklēt laimi ārzemēs,
bet izmantot tās bagātības, ko
sniedz Latvijas daba, uzsākt savu
uzņēmējdarbību, jo citās zemēs
mēs vienmēr būsim tikai viesi.
Tikai no mums pašiem atkarīga
gan Latvijas, gan Balvu novada

nākotne – uzsvēra Andris Kazinovskis.
Skolēni
pateicās
priekšsēdētājam par vērtīgo
sarunu un, lai priekšsēdētāju

vienmēr
varētu
pamanīt,
dāvināja Balvu Valsts ģimnāzijas
atstarotāju pūces izskatā, kas ir
skolas simbols.

Neklātienes ceļojums ar Daci
Balvu centrālas bibliotēkas
zālē ir atklāta Daces Teilānes foto
izstāde „Mana Ēģipte”. Tā notiek
akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā
– UNESCO Pasaules mantojuma
izzināšana” ietvaros.
Izstādes atklāšanā Dacei

līdzās bija tie, kam tuvs Ēģiptes
svelmainais gaiss un tuksnešu
noslēpums, tie, kas baudījuši
Ēģipti un tie, kas tikai vēlas to
darīt. Raugoties fotogrāfijās,
ikviens varēja pārliecināties par
Daces lielo mīlestību uz šo valsti.

Ne velti viņa turp ceļojusi četras
reizes. Pabijušie Ēģiptē dalījās
savos iespaidos un emocijās par
savu ceļojumu.
Nāciet
baudiet
Ēģipti
bibliotēkā līdz 2.aprīlim!
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Balvu centrālajā
bibliotēkā realizēts
projekts
„Ziemeļlatgales
kultūrvēsturiskā
mantojuma
pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju
iespējas”.
Balvu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības
lasītavā
ir uzkrāti vairāki tūkstoši
iespiedvienību , tai skaitā
publicētie materiāli, fotogrāfijas,
rokraksti par Balvu reģiona
kultūrvēstures
un
kultūras
mantojuma
visdažādākajiem
jautājumiem
(novadniekiem,
atsevišķiem objektiem, notikumiem, laikraksti „Balvu
taisnība”, „Vaduguns”, „Balvu atmoda”, „Dzeive” u.t.t.).
Vairums no tiem gadu desmitos
ir fiziski nolietojušies vai arī
vienā eksemplārā. Tie prasa tos
saglabāt un lietot ar mūsdienīgu
tehnoloģiju starpniecību.
Piedaloties
‘’Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai”
(ELFLA)
projektu konkursā
pasākumā
„Konkurētspējas
veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ir realizēts
projekts
Nr.
11-07-LL04L413203-00011 „Ziemeļlatgales
kultūrvēsturiskā
mantojuma
pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju
iespējas”.
Projekta kopējā izmaksu
summa ir Ls 5048, tai skaitā publiskais programmas finansējums
Ls 3723,92. To līdzfinansēja
Balvu novada pašvaldība, sedzot
neaatiecināmas izmaksas PVN
likmi un 10% no no projekta

izmaksām, kopā Ls 1324,08.
Projekta mērķu sasniegšanai
tika iegādāts jauns aprīkojums
novadpētniecības lasītavai. Tas
sastāv no jaunu pluktu komplekta, datora , krēsliem , e
grāmatu lasītāja un fotoaparāta.
Bibliotēkas 1. stāva foajē
tika uzstādīts elektroniskais
informācijas stends (ekrāns ar
stiprinājumu).
Realizējot projektu ir sasniegti šādi rezultāti:
•
bibliotēkas
foajē
uzstādītais informatīvais stends
ir jauns akcents kultūrvēsturisko
jautājumu
aktualizācijai
sabiedrībā,
• iegūts jauns sabiedrībai viegli pieejams un uztverams vizuālās
un tekstuālās informācijas bloks
par reģiona kultūrvēsturiskā
mantojuma jautājumiem,
• uzlaboti glabāšanas apstākļi
kultūrvēsturisko materiālu fondam,
• uzlaboti darba apstākļi
novadpētniecības
lasītavas
lietotājiem,
• jaunā aparatūra ļauj viegli
sagatavot materiālu kopas par
novadpētniecības jautājumiem,
• paplašinājies
konkursa
„Prātnieks” dalībnieku loks.
Bibliotēka ir multifunkcionāla
kultūras iestāde, kuras darbības
un konkrētā projekta rezultāti ir
pieejami dažādām iedzīvotāju
grupām,
realizējot
savas
izglītības, brīvā laika un izklaides
vajadzības.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju
aktīvi izmantot jaunās iespējas!

Balvu novada jaunie talanti
– pārsteidz un iepriecina
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 2.martā notika konkurss
„Mūsu talanti - 2012”, kas ar katru
gadu paplašinās un nu jau Balvos
kļuvis tradicionāls. Tajā vērtē
dažādu jomu talantus. Šogad tika
piedāvāts piedalīties konkursā
dziedātājiem, skatuves runas
konkursā, tērpu un aksesuāru
konkursā „Kad mode sauc!”,
konkursā „Pārsteidz mani!” un
mūsdienu deju konkursā, kura
konkursantus ar visaugstāko
punktu skaitu izvirzīja uz reģiona
skati.
Konkursantus vērtēja žūrija,
kuras sastāvā bija Rolands Radionovs- dejotājs, horeogrāfs no
Madonas, Valērija Olekša – hiphop dejotāja, deju pedagogs no
Gulbenes, Zoja Zaharova – Balvu mūzikas skolas pedagogs,
Aija Putniņa – Balvu Kultūras un
atpūtas centra kultūras menedžere,
Tatjana Ļistopada- tērpu teātra
„Varavīksne” defilē speciāliste
no Gulbenes, Ivars Saide – gaismu režisors, pasākumu producents un Guna Kaļva - Balvu
Kultūras un atpūtas centra baleta
pulciņa vadītāja.
Kā jau konkursā, neizpa-

lika arī žūrijas vērtējums, kas
tika gaidīts ar lielu nepacietību.
Žūrijas komisijas locekļu saliktie
punkti tika rūpīgi saskaitīti.
Dziedātāju konkursā 6-10
gadu vecuma bērnu grupā: 1.vieta - Evelīnai Pipcānei, 2.vietaSintijai Salmanei, 5.-9. klašu
grupā - 1.vieta - Dagmārai
Laicānei, 2.vieta - Svetlanai
Duļko, 3.vieta-Tomasam Puļam,
10.-12.klašu grupā: 1.vieta – Madarai Smirnovai, 2.vieta – Agitai Pauliņai, 3.vieta-Viktorijai
Ivanovai. Bērnus konkursam gatavoja mūzikas pedagogi - Gunta
Ripa, Iluta Tihomirova, Viktors
Bormanis, Liene Akmeņkalne.
Skatuves runas konkursā
1.vieta – Alīnai Barbaniškai,
2.vieta – Elvitai Kravalei, pedagogs – Ilga Oplucāne.
Konkursā „Kad mode sauc”
1.vieta – pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” tērpu kolekcijai „Cirks”, 2.vieta - pirmsskolas izglītības iestādes ”Sienāzītis”
kolekcijai „Var arī tā”, Stacijas pamatskolas kolekcijai „Ja dzersiet
daudz limonādes...” un Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” kolekcijai „Karameles”,

5.

LABESTĪBAS STUNDA „PĪLĀDZĪTĪ”
„SASILDI SIRDI!”
Balvu pirmskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis” atsaucās
Starptautiskās
Humānās
pedagoģijas centra aicinājumam
sarīkot Labestības stundu, kuras
mērķis ir „Labo darīdams,radi
labu pasauli”.
Jau no paša rīta iestādē
valdīja patīkams satraukums, jo
visi bērni un darbinieki piedalījās
šajā akcijā. Katra grupa bija
izplānojusi aktivitātes.
Pasākumi tika organizēti ar
mērķi audzināt labestību, izprast
jēdzienu „Draudzība”, sniegt
priekšstatu par atšķirīgo cilvēkos,
prast pieņemt citādo, respektēt un
cienīt viņu vajadzības, palīdzēt
un atbalstīt viņus, palīdzēt tiem,
kam iet grūtāk, mācīt darīt labu,
attīstot tādas rakstura īpašības
kā labestība, sirsnība, iejūtība,
izpalīdzība, audzināt dāvināšanas
prieku, gūstot gandarījumu par
to. Tas ir tas, kā mums šodien
visvairāk pietrūkst.
Tādēļ mazākie bērni šīs
zināšanas un prasmes guva noskatoties savu skolotāju teatralizētos
pasākumus: „Eža brīnumnūjiņa”,
”Zīlīte”, ”Zem sēnītes”. Lielākie
bērni piedalījās viktorīnā ”Es
esmu labs!”, kur uzzināja, ka
cilvēku, kas citiem palīdz, sauc
par labsirdīgu ,cilvēks ,kas
palīdz ar darbu vai padomupar
izpalīdzīgu.
Iemācījās
sakāmvārdus - ”Ko pats negribi
,to otram nedari”, „Labs tikums
spīd vairāk kā zelts”, ”Labs ar
labu saderas”. Neizpalika arī bez
konkrētas palīdzības. 11.gr.bērni
uzzināja, ka Līnas un Patrīcijas
Ivanovas tētis ar māmiņu mežā ir
izglābuši mazu stirnēnu, kas patlaban viņu mājās atkopj spēkus
un veselību, lai visdrīzākajā
laikā varētu atkal atgriezties
mežā, 10.gr.bērni uzzināja, kā
Mārcis iepriecināja savu slimo
draugu Janci, uzdāvinādams tam
lielu oranžu apelsīnu, 8.gr.bērni
nolēma pagatavot apsveikumus
un tos nosūtīt.
Latgales
reģionālā
atbalsta centra „Rasas pērles”
iemītniekiem.
Noslēgums
visam, tas bija labdarības koncerts „Sasildi sirdi!” Balvu

pansionātā, kur
piedalījās
3., 5., 9.gr. bērni. Viņi vecos
ļaudis iepriecināja ar skanīgām
dziesmām un modes skatēm:
„Dzimšanas diena”, „Cirks”.
Pīlādzēni bija sagatavojuši arī
nelielas pašgatavotas dāvaniņaspavasarīgus ziedus, ko noslēgumā
uzdāvināja skatītājiem, lai viņi

nejūtas vientuļi, lai viņiem tiek
nedaudz siltuma, sirsnības,
labestības, lai zin, ka par viņiem
arī kāds domā, lai zin, ka ”Jūs
neesat vieni!”

3.vieta - pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” tērpu kolekcijai „Dzimšanas diena”. Grupai
”Kaprīze” no Briežuciema tika
pasniegts diploms par kolekcijas ideju un grupai ,,Sun fresh”
pateicība
par
piedalīšanos
konkursā. Šim konkursam sagatavoties palīdzēja pedagogiI.Mičule, T.Magone, I.Larka,
I.Hmara, I.Skuča, R.Skalova,
K.Jegorova, Ineta Rutmane, Inga
Voiciša, Sandra Pakalnīte, Iluta
Tihomirova.
Visvairāk konkursantu bija
pieteikušies uz mūsdienu deju
konkursu, kurā pavisam startēja
10 deju grupas, kuras uzstājās
dažādās kombinācijās, apvienojoties dažādām vecuma grupām.
Visaugstāko
punktu
skaitu
saņēma deju studijas „DI DANCERS” junioru grupa, kuriem tika

piešķirta 1.pakāpe. Grupa „Basemont crew” saņēma 2.pakāpes
diplomu. Pedagogi Dita Nipere
un Aleksandrs Ivanovs. Abas šīs
deju studijas „DI DANCERS”
grupas tika izvirzītas uz reģiona
skati, kura notiks 22.martā
Rēzeknē. 2.pakāpes diplomu
saņēma arī Šova deju grupa
„LEO” un deju studijas ,,Terpsihora” ritmikas jaunākā grupa par
priekšnesumu „Pie Dieviņa gari
galdi”. 3.pakāpe tika piešķirta
deju studijas „Terpsihora” ritmikas jaunākajai grupai, ritmikas
vecākajai grupai, mūsdienu deju
grupai, šova deju grupai ,,LEO”.
Deju studijas vadītāja Līga Moroza – Ušacka. Pateicības par
piedalīšanos saņēma deju studijas „DI DANCERS” pirmsskolas
vecākā grupa un iesācēju grupa.
Žannas Ivanovas vadītās Balvu

pamatskolas deju grupas „Smile”
un „Varavīksne” arī saņēma
pateicības par piedalīšanos.
Skatītājiem visaizraujošākais
noteikti likās konkurss „Pārsteidz
mani! Un tiešām pārsteigumu
netrūka. Skaļiem aplausiem un
ovācijām zālē skanot, pēc 1.vietas diplomiem devās Viesturs
Smoļaks un Vectilžas pamatskolas „Ielu vingrotāji”. 2.vietu
šajā konkursā ieņēma Anna Elīza
un Katrīna Buglovas. Armands
Graps saņēma specdiplomu
par artistiskāko priekšnesumu.
Deju studija „Terpsihora” par
priekšnesumu ,,Zilais putniņš”
tika apbalvota ar pateicību par
piedalīšanos.
Uz tikšanos nākamajā gadā
,,Mūsu talantos – 2013”!

Balvu PII „Pīlādzītis”
metodiķe I.Ločmele
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Pārvēlēta SIA „Alba5”
valde
SIA „Alba5” sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes”
kapitāla daļu turētāju pārstāvji,
piecu novadu pašvaldības – Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Lubānas
un Cesvaines, 2012.g. 6.martā
pārvēlēja sabiedrības valdi. Uz

viena gada termiņu par valdes
priekšsēdētāju ievēlēts Aldis
Amantovs, par valdes locekli
– Ainars Melders.
Sadzīves
atkritumus
uz
Litenes pagasta „Kaudzītēm” ved
arī no Rugāju un Apes novadiem

Ar 1.martu Gulbenes
slimnīcā atvērta jauna
stacionārā nodaļa
Gulbenes stacionārā ar 2012.
gada 1.martu ĀRSTĒ pacientus ar dažādu hronisku slimību
paasinājumiem ( piemēram, Hroniska sirds mazspēja, hipertoniskā
slimība, hronisku plašu slimību
paasinājumi, neakūti galvas
smadzeņu asinsrites traucējumi,
mugurkaulāja slimības ar dažādu
neiroloģisku simptomātiku (piem.
neiralgijas,
radikulopātijas,
radikulīti)),
nekomplicētām
akūtām saslimšanām, piem.
angīna, bronhīts, nekomplicēta
pneimonija, mīksto audu iekaisumi, abscesi u.c.
Pacientiem nodaļā tiek nodrošināti
nepieciešamie
medikamenti,
ēdināšana, izmeklējumu minimums, kas nepieciešams ,lai
kontrolētu terapijas efektivitāti.
Nosūtot ārstētēties uz aprūpes
nodaļu - pacientam jābūt veiktiem izmeklējumiem (ambulatori, pirms stacionēšanās), kuri
apstiprina diagnozi. Ja pacients
lieto ģimenes ārsta nozīmētos
medikamentus, tie pacientam

jāņem līdzi uz nodaļu. Diemžēl,
ja
nepieciešami
papildus
izmeklējumi, kas pārsniedz noteikto minimumu (izmeklējumi, lai
kontrolētu konkrētās stacionēšnās
diagnozes
ārstēšanās
dinamiku) par tiem pacientam ir
jāmaksā papildus,( piem. par
analīzēm, EKG, ultrasonogrāfiju,
datortomogrāfiju, endoskopijām
u.c.). Gadījumos, ja, ārstējoties
nodaļā,
pacienta
stāvoklis
neuzlabojas vai pasliktinās,
vai situācija kļūst akūta un
nepieciešama ārstēšana daudzprofilu slimnīcā vai specializētā
klīnikā, tad tiek izsaukta NMP
brigāde un pacients tiek pārvests
uz Neatliekamās palīdzības
slimnīcu.
Pacienta
līdzmaksājums
nodaļā 5,00 Ls diennaktī. Pacientu grupas, kuras atbrīvotas
no pacientu iemaksas, pacientu
iemaksas nemaksā.
Ārtēšanās vidējais iespējamais
ilgums nodaļā ir 1 nedēļa.

Ganāmpulks, kas tiek izmantots
saimnieciskās darbības veikšanā, nav
jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) informē, ka
mantiskā stāvokļa deklarācijā nav
jānorāda īpašumā esošs govju,
jaunlopu vai savvaļas dzīvnieku
ganāmpulks, kas ir nošķirts
saimnieciskās darbības veikšanai
un tiek izmantots saimnieciskajā
darbībā.
VID informē, ka mantiskā
stāvokļa
deklarācijā,
proti,
deklarācijas 8.punktā „Īpašums
(lieta vai lietu kopība), kas
nav minēts deklarācijas citos
punktos”, ja to vērtība pēc personas ieskatiem pārsniedz 10
000 latu, personām, kuras ir
saimnieciskās darbības veicēji
(zemnieku saimniecību īpašnieki,
individuālie komersanti) vai SIA
īpašnieki, kuri nodarbojas ar govju un jaunlopu ganāmpulku vai
savvaļas dzīvnieku audzēšanu,
mantiskā stāvokļa deklarācijā
nav jānorāda informācija par
ganāmpulkiem, kas ir nošķirti
saimnieciskās darbības veikšanai
un tiek izmantoti saimnieciskajā
darbībā.
VID informē, ka mantiskā
stāvokļa deklarācijas 8.punktā
„Īpašums (lieta vai lietu kopība),
kas nav minēts deklarācijas citos punktos” ir jānorāda tāds
īpašums, kuru veido:
•
viena
lieta,
kuras

vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam,
vai
•
lietu
kopums,
kas
tiesiskā ziņā var tikt atzīts par
vienību jeb vienu pašu lietu, kuru
kopējā vērtība pārsniedz 10 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu
valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam.
Piemēram, gleznu kolekcija, antikvāras lietas, šķirnes
dzīvnieki.
VID atgādina, ka mantiskā
stāvokļa deklarācijas var iesniegt līdz 2012.gada 1.jūnijam.
Informācija par fizisko personu
mantiskā stāvokļa deklarēšanu
pieejama VID mājaslapā, kurā
pieejami arī biežāk uzdotie
jautājumi un atbildes.
Iedzīvotāji informāciju par
mantiskā stāvokļa deklarēšanu,
tai skaitā par iepriekš nedeklarētu
ienākumu deklarēšanu, var
saņemt:
- zvanot uz VID informatīvo
tālruni 1898,
- uzdodot jautājumus, izmantojot VID mājaslapā esošo
jautājumu uzdošanas formu,
- klātienē ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā.
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Balvu novada p/a „SAN-TEX”
apsaimniekošanā esošo dzīvojamo
māju vecāko pienākumi un tiesības
1.
Dzīvojamās
mājas
vecākais savus pienākumus veic
saskaņā ar Dzīvojamās mājas
kopīpašuma pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumu, kas
noslēgts starp mājas vecāko un
Balvu novada p/a „SAN-TEX”;
2. Ievērot telpu lietošanas, kā
arī dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala izmantošanas
noteikumus,
sanitārās
un
ugunsdrošības normas, pieprasot
to izpildi no pārējiem dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem un
īrniekiem;
3. Pieprasīt no mājas
iedzīvotājiem
saudzīgu
izturēšanos pret dzīvojamās
mājas
kopīpašumā
esošo
daļu, kā arī pret savu un citu
dzīvokļu īpašumiem, kas atrodas dzīvojamā mājā, nebojāt
telpās esošās komunikāciju daļas
un citu ar mājas ekspluatāciju
funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas;
4. Organizēt talkas, lai
sakoptu
dzīvojamās
mājas
pieguļošo teritoriju, bēniņus,
kāpņu telpas un pagrabus (vismaz 2 reizes gadā);
5. Kontrolēt sētnieku darba izpildi dzīvojamās mājas
pieguļošās teritorijas uzkopšanā.
Katru mēnesi iesniegt p/a
“SAN-TEX” sētnieču darba
novērtējumu saskaņā ar noteiktās
formas veidlapu;
6. Nodrošināt apsaimniekotāja
un citu speciālistu pieeju
telpās
esošo
komunikāciju
daļu apsekošanai un darbību
izpildīšanai,
kas
nodrošina
komunikāciju
normālu
funkcionēšanu;
7. Ziņot apsaimniekotājam,
ja ir konstatēti bojājumi mājā vai
kādā tās daļā, vai arī tādi apstākļi,
kas varētu izraisīt bojājumus. Pieteikumu paziņo avārijas dienestam pa tālruni 64507010 vai
arī remontceltniecības dienesta
vadītājam Kasparam Bikaviņam;

8.
Pieņemt
visa
veida informāciju no mājas
iedzīvotājiem
un
nodot
attiecīgajām institūcijām;
9. Informēt Balvu novada
Sociālo pārvaldi par vientuļo
un maznodrošināto iedzīvotāju
problēmām
apsaimniekošanā
esošajā mājā;
10. Saskaņā ar LR likumu
„Par Latvijas valsts karogu” un
Balvu novada Domes lēmumiem
noteiktās dienās pie dzīvojamām
mājām uzlikt un noņemt Latvijas
Republikas karogu;
11. Informēt apsaimniekotāju
par apgaismojuma un iebraucamā
ceļa tehnisko stāvokli pie
dzīvojamās mājas;
12. Apkures sezonā katru
dienu nofiksēt ārējo gaisa
temperatūru, apkures sistēmas
ieejošo un izejošo temperatūru,
ieejošo sistēmas darba spiedienu,
apkures sistēmas caurplūdi, kā arī
atsevišķu dzīvokļu temperatūru.
Dotos lasījumus ierakstīt darba
žurnālā;
13. Katra mēneša beigās
nolasīt mājas siltumskaitītāju,
koplietošanas elektrības un
kopējās uzskaites ūdensskaitītāja
rādījumus , nepieciešamās ziņas
iesniedzot dzīvojamo māju
apsaimniekotājam
(pielikums
Nr.1);
14. Reizi ceturksnī veikt
katra dzīvokļa ūdensskaitītāju
rādījumu nolasīšanu, salīdzinot
faktiskos rādījumus ar nodotajiem, tos ierakstot pielikuma Nr.2
veidlapā.
15. Katra mēneša 29. datumā
( vai nākošajā darba dienā) iesniegt p/a „SAN-TEX” mājas
iedzīvotāju
nodotās
kvītis
par patērēto ūdens daudzumu
dzīvokļos un apkopojuma veidlapu ( pielikums Nr. 2) . Kvītis
tiek izņemtas no pasta kastītes
dzīvojamās mājas I ieejā. Sekot pasta kastīšu tehniskajam
stāvoklim un iemesto kvīšu

drošumam;
16. Rūpēties par visu
mēraparātu
(siltumskaitītāja,
koplietošanas elektroskaitītāja,
kopējās uzskaites ūdensskaitītāja)
ekspluatācijas
drošumu
un
netraucētu darbību;
17.
Sekot
siltummaiņu
skalošanai saskaņā ar grafiku vai
esošajam stāvoklim;
18.
Sekot
kopējās
uzskaites ūdensskaitītāja rupjo
piemaisījumu filtra regulārai
tīrīšanai;
19. Sekot, vai mājā nedzīvo
nedeklarētas personas, kas izmanto atkritumu konteinerus, par
tiem nemaksājot;
20. Nomainīt bojātās elektroapgaismes lampas kāpņu
telpās,
pagrabos,
ieejās,
bēniņos.
Sekot
lietderīgam
elektroenerģijas patēriņam.
21.
Regulāri
apsekot
dzīvojamo māju pagrabstāvus un
bēniņus , lai savlaicīgi konstatētu
iekšējo komunikāciju bojājumus
(ūdensvads,
kanalizācija,
siltumtīkli, gāzes vadi, elektrība)
un informētu p/a „SAN-TEX”
avārijas dienestu par bojājumu
novēršanu.
22. Kopā ar aģentūras
remontceltniecības
nozares
vadītāju organizēt remontdarbu izpildi, ņemot vērā īres
un apsaimniekošanas maksas
uzkrājumus. Sekot līdzekļu
taupīgai izlietošanai. Iesniegt
nepieciešamo remontdarbu sarakstu;
23. Pieprasīt no darbu
izpildītāja pamatotu darbu izmaksu tāmi. Pieņemt visa veida
darbus pēc to izpildes.
24. Iesniegt priekšlikumus
par grāvju, brīvo laukumu,
trotuāru utt. labiekārtošanu, kā
arī informāciju par to tehnisko
stāvokli.
25. Piedalīties Balvu novada Domes un p/a „SAN-TEX”
organizētajās sanāksmēs.

PIESAKIES GRAND EKO RĪKOTAJĀ
KONKURSĀ: „BEZMAKSAS
ENERGOAUDITS”!
„Kurzemes
reģionālā
enerģētikas un attīstības aģentūra”
sadarbībā ar SIA„GRAND EKO”,
pētījuma “Daudzdzīvokļu ēku
energeofektivitātes risinājumi”
ietvaros piedāvā veikt bez maksas energo auditu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Latvijas
teritorijā.

Konkursam ēku var pieteikt
apsaimniekotājs, pārvaldnieks
vai dzīvokļu īpašnieku kopības
pārstāvis (Dzīks, Dzīb). Tā ir
lieliska iespēja noskaidrot savas
daudzdzīvokļu ēkas potenciālo
ietaupījumu un būt par vienu soli
tuvāk ēkas renovācijai ar Eiropas
līdzfinansējumam.

Aizpildi anketu un piedalies
konkursā, kur iespējams laimēt
vienu no 5 BEZMAKSAS energoauditiem.
Ar konkursa nolikumu un anketu var iepazīties www.balvi.lv

Hipotēku bankas konkurss “Mēs paši”
Hipotēku bankas Klientu
klubs “Mēs paši” ir izsludinājis
projektu konkursu Balvu un
vēl 10 novados, kurā aicina
piedalīties ikvienu - fiziskas un
juridiskas personas, nevalstiskās
organizācijas, pašvaldību iestādes
un neformālās apvienības.
Projektu konkursa līdzekļi var
tikt piešķirti šādām jomām projektiem, kas paredz izglītošanu
un apmācības, kuru rezultātā
tiek veicināta pašnodarbinātība

un profesionālā orientācija, kas
saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta)
tēla
veidošanu,
patriotisku
jūtu audzināšanu iedzīvotājos,
kas sekmē sabiedriskā labuma
vairošanu un veicina iedzīvotāju
sociālo atbildību (labdarību),
nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām, kas
vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un kas saistīti
ar apkārtnes labiekārtošanu.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem
viena projekta realizācijai - līdz
400 LVL.
Aicinām iepazīties ar Klientu kluba “Mēs paši” projektu
konkursa nolikumu. Tepat arī
konkursa pieteikuma veidlapa,
ieteikumi to aizpildīšanai, kā arī
atskaites veidlapa.
Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.
gada 30.marts

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 16.marts

Informācija par semināriem
novados
LLKC
Balvu nodaļa un
MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
rīko
informatīva
rakstura
seminārus :
- 2012. gada 20 martā plkst
10:00 Viļakas novada Domes
zālē ,
- 2012. gada 23. martā plkst
10:00 Rugāju novada Saietu
namā ,
- 2012. gada 27. martā plkst
10:00 Balvos Brīvības ielā 46a
LLKC Balvu nodaļas zālē.
Semināros tiks izskatīti
jautājumi par ES
platību
maksājumiem, Nodarbinātības
Valsts aģentūras piedāvātie
pakalpojumi,
aktualitātes
veterinārās uzraudzības jomā,

izmaiņām Valsts meža dienesta
darba organizācijas kārtībā, par
izmaiņām meža likumdošanā, ES
finansējuma piesaistes iespējām
mežsaimniecībā . Lektori Ilona
Ločmele no ZARLP , Sandra
Kindzule no Nodarbinātības
Valsts aģentūras, Mārīte Ņukša
PVD Ziemeļlatgales pārvades
vadītāja, Ginta Ābeltiņa no Mežu
Konsultāciju Pakalpojumu Centra Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja un attiecīgo nodaļu
mežziņi. Aicinām piedalīties interesentus no visiem novadiem,
semināri bezmaksas.
Informāciju sagatavoja
Imants Kārkliņš

Lauku atbalsta dienests informē par
pieteikšanās termiņu valsts atbalsta
pasākumā kredīta
procentu daļējai dzēšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka 2012.gada 8.martā
stājas spēkā Ministru kabineta
noteikumi Nr.112 „Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai
un tā piešķiršanas kārtību” un
aicina lauksaimniekus pieteikties
atbalstam kredītprocentu daļējai
dzēšanai.
Pieteikumus
atbalstam
kredītprocentu daļējai dzēšanai
var iesniegt LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
centrālajā aparātā Rīgā līdz 2012.
gada 1.aprīlim.
Šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro
lauksaimniecības
produktu
ražošanu, ir saņēmuši ilgtermiņa
kredītu vai finanšu līzingu
investīcijām lauksaimnieciskās
ražošanas būvju būvniecībai
un to darbībai nepieciešamo
iekārtu un aprīkojuma (arī
programmatūras),
kā
arī
lauksaimniecībā izmantojamās

zemes iegādei (izņemot iegādes,
kas jau subsidētās no Latvijas Hipotēku un zemes bankas
kreditēšanas programmas).
Lūdzam ņemt vērā, ka
lauksamniecībā izmantojamās
zemes iegādes gadījumā atbalstu nepiešķir par aizdevumu
darījumiem, kuri veikti līdz 2002.
gada 1.janvārim. Tāpat atbalstu nepiešķir par aizdevumiem,
kuri ņemti sertifikātu iegādei
lauksamniecībā izmantojamās
zemes izpirkšanai.
Tāpat atbalstu var saņemt
piena pārstrādes komersanti, kuriem piešķirts ilgtermiņa kredīts
vai finanšu līzings investīcijām piena pārstrādes būvju būvniecībai
un to darbībai nepieciešamo
iekārtu un aprīkojuma (arī
programmatūras) iegādei.
LAD Valsts atbalsta daļa
Tālrunis: 67027326, 67027687
LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684, 67027693

Turpinās darbi Balvu novada
Tilžas pagastā ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas
pagasta Tilžas ciemam” ietvaros
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemam”
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/110/115 īstenošana
tika uzsākta 2010. gada 16.
jūlijā.
Projektu būvdarbu uzsākšana
bija aizkavējusies sakarā ar to,
ka, veicot pirmo iepirkumu 2011.
gadā, zemākā piedāvātā summa
pārsniedza projektā paredzēto
būvdarbu kopsummu. Projektā
“Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemam”
būvdarbiem paredzētā kopējā
summa ir Ls 394 833, iepirkumā
piedāvātā
zemākā
summa
bija Ls 499 000. Iepirkums
tika pārtraukts. Tika meklēti
risinājumi un samazināti veicamie
būvdarbi, veikta tehniskā projekta korekcija un izsludināts jauns
iepirkums. Iepirkums sekmīgi
beidzies. Būvdarbus veiks SIA
„Siltums Jums”, projektētājs

un autoruzraugs - SIA „IK Projekts”, būvuzraudzību veiks Andrs Vanags.
Projekta ietvaros paredzēts
rekonstruēt esošos un izbūvēt
jaunus ūdensapgādes tīklus kopā
1074 m, rekonstruēt esošos un
izbūvēt jaunus kanalizācijas
tīklus – 1043.5 m, izbūvēt 2
kanalizācijas sūkņu stacijas un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Būvdarbu pabeigšanas termiņš
2012.gads.
Projekta
mērķis
ir
ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas
un
attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana,
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi,
samazinot vides piesārņojumu
un ūdenstilpju eitrofikāciju,
sekmējot ūdens resursu racionālu
izmantošanu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

7.

Ielūdzam apmeklēt izstādi „Pavasaris 2012”
izstāžu kompleksā „Rāmava” no
29. marta līdz 1. aprīlim
Izstādes darba laiks katru dienu no 10:00 līdz 17:00 .
Izstādes oficiālā atklāšana
notiks 29. martā plkst 11:00.
Preses konference 29.martā
plkst 12:00.
Izstādes tematika:
Zemkopība,
Dārzkopība,

Lopkopība, Lauksaimniecības
un Zivsaimniecības produkcija, Transports, Alternatīvā
enerģija,
Pakalpojumi
un
serviss,
Mežsaimniecība,
Nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība laukos, Celtniecība laukos.

Informācija, izglītība un
konsultācijas lauksaimniekiem,
Darba aizsardzības aprīkojums
un darba apģērbi.
Tālrunis uzziņām 67600409;
http://www.aml-ramava.lv;
izstāde@aml-ramava.lv
Info sagatavoja I.Kārkliņš

No 2012.gada 1.marta iedzīvotāji
var iesniegt mantiskā stāvokļa
deklarācijas
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) informē, ka no
2012.gada 1.marta iedzīvotāji var
sākt iesniegt mantiskā stāvokļa
deklarācijas.
Mantiskā stāvokļa deklarācija
ir jāsniedz fiziskajām personām,
kuras uz 2011.gada 31.decembra
pulksten 24:00 bija uzskatāmas
par Latvijas pilsoņiem, Latvijas
nepilsoņiem vai ārzemniekiem
(kuriem izsniegta pastāvīgā
uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās
uzturēšanās apliecība Latvijā) un
vienlaikus Latvijas rezidentiem .
Mantiskā stāvokļa deklarācija
IR jāsniedz, ja minētajām
personām:
- ārvalstīs īpašumā vai
kopīpašumā ir nekustamais
īpašums vai tā daļas, ieskaitot
arī to nekustamo īpašumu vai
tā daļas, uz kuru persona nav
nostiprinājusi īpašuma tiesības
attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- ir iegūts Latvijā nekustamais
īpašums vai tā daļas, uz kuru nav
nostiprinātas īpašuma tiesības
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, un kuru kopējā iegādes
vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- ārvalstīs īpašumā vai
kopīpašumā ir transportlīdzeklis
(mehāniskais sauszemes vai
ūdens) vai gaisa kuģis;
- īpašumā Latvijā ir kapitāla
daļas, kuru kopējā iegādes
vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- īpašumā ārvalstīs ir kapitāla
daļas;
- īpašumā Latvijā ir finanšu
instrumenti, kuru kopējā iegādes
vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
- naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā
summa Latvijā un ārvalstīs, vai
tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs
pārsniedz 10 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- privātajos pensiju fondos
vai dzīvības apdrošināšanas (ar

uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu
kopējā summa Latvijā vai
ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- Latvijā vai ārvalstīs ir
neatmaksāti aizņēmumi (kredīti)
vai citas parādsaistības, kuru
kopējās summas neatmaksātā
daļa pārsniedz 10 000 latus vai
to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- persona Latvijā vai ārvalstīs
ir izsniegusi aizdevumus vai tai
ir citi prasījumi, kuru kopējās
summas neatgūtā daļa pārsniedz
10 000 latus vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- īpašumā Latvijā vai
ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts
īpašums (lieta vai lietu kopība),
kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai
to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
- persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai
piederošām vai pārvaldīšanā
nodotām kapitāla daļām vai
finanšu instrumentiem, ja šo
īpašumu kopējā iegādes vērtība
pārsniedz 10 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā
ir jānorāda ziņas par personas
mantisko stāvokli uz 2011.gada
31.decembra pulksten 24:00.
Mantiskā
stāvokļa
deklarācijas iesniegšanas termiņš
– no 2012.gada 1.marta līdz
2012.gada 1.jūnijam (ieskaitot).
Iespēja deklarēt un nomaksāt
samazināto iedzīvotāju ienākuma
nodokli (15%) par līdz šim
nedeklarētajiem
gūtajiem
ienākumiem
Iesniedzot mantiskā stāvokļa
deklarāciju,
personas
var
brīvprātīgi deklarēt laikā no
1991.gada 1.janvāra līdz 2007.
gada 31.decembrim iepriekš
nedeklarētos ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli apliekamos
ienākumus. Šiem ienākumiem
tiek
piemērota
samazinātā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme 15% apmērā.

Kādos gadījumos un kādā
termiņā
fiziskai
personai
jāiemaksā
skaidras
naudas
uzkrājumi kredītiestādē?
Fiziskai
personai,
kura
mantiskā stāvokļa deklarācijā pēc
stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst.24.00 ir uzrādījusi skaidras naudas uzkrājumus virs 10
000 latiem, naudas summa, kas
pārsniedz 10 000 latu, jāiemaksā
savā kontā jebkurā kredītiestādē/s līdz 2012.gada 1.jūnija 24:00.
Kur un kā var iesniegt
mantiskā stāvokļa deklarāciju?
Mantiskā stāvokļa deklarāciju
var iesniegt:
- personīgi vēršoties ikvienā
VID
klientu
apkalpošanas
centrā;
- elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu,
nosūtot uz speciāli izveidotu epasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv;
VID
Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā;
- atsūtot pa pastu.
Mantiskā stāvokļa deklarācija
NAV jāsniedz, ja personai pieder
tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:
- Valsts vienotajā datorizētajā
zemesgrāmatā;
- Transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā;
- Civilās aviācijas gaisa kuģu
reģistrā;
- Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju
informatīvajā sistēmā;
- Integrētajā Latvijas kuģu
datu bāzē.
Kur saņemt informāciju par
mantiskā stāvokļa deklarācijas
iesniegšanu, aizpildīšanu?
- VID mājaslapā www.vid.
gov.lv ;
- zvanot uz VID Informatīvo
tālruni 1898, izvēloties tēmu
„Nodokļi”;
- uzdodot jautājumu VID
mājaslapā
www.vid.gov.lv,
sadaļā „Uzdot jautājumu VID,
atsauksmes”;
- klātienē ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā;
- apmeklējot VID bezmaksas seminārus VID klientu
apkalpošanas centros (informācija
par semināriem pieejama VID
mājaslapā).
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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Sekmīgas audzināšanas
noslēpums meklējams cieņā
pret audzināmo.
28.martā Balvu Valsts
ģimnāzijā plkst.18.00
izglītojoša vecāku
kopsapulce
„Vecāku un bērnu
savstarpējās attiecības”.
- Tikšanās ar psiholoģi Ivetu
Gargurni.
- „Jaunība, jaunība” luga pēc Danckovītes darbu
motīviem balveniešu gaumē
(BVĢ teātris „Pipariņš”)
- plkst.19:20 individuālas
tikšanās ar skolotājiem, klašu
audzinātājiem.
Esiet mīļi gaidīti!

Karikatūru
konkurss

Adrese: Brīvības 46, Balvi,
Balvu novads, LV 4501, e-pasta
adrese : muzejs@balvi.lv
UZZIŅĀM: tel. 64521430;
26191243 – Gaļina Gruziņa

Swedbank AS
– esam tuvāk
Balvu novada
iedzīvotājiem

Balvu novadā jau kādu laiku
Bērzpils ielā 1A (VSAA telpās)
darbu ir uzsākusi Swedbank
AS klientu informācijas centrs. Katru nedēļu pirmdienās no
plkst. 10.00 līdz 13.00 (izņemot
svētku dienas) aicinām ikvienu
interesentu izmantot bankas
speciālista klātbūtni, lai saņemtu
informāciju, konsultācijas par
bankas pakalpojumiem,
kā arī izmantot bankas bezskaidras naudas norēķinu pakalpojumus. Īpaši aicinām seniorus
izmantot iespēju saņemt atbalstu
palīdzēt apgūt internetbankas
iespējas, ko Jums palīdzēs apgūt
zinošs un profesionāls bankas
speciālists.

Balvi
No 12.-18.martam Radošās darbības nedēļa 2012
16.martā no plkst. 12.00 – 18.00 „Radošā muiža”- pasākumi Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā.
16.martā plkst. 15.00 „Radošā uzņēmējdarbība” Ziemeļlatgales biznesa
centrā.
16. martā no plkst. 10.0-15.00 Radošā diena Balvu Bērnu un jauniešu
centrā.
16. martā plkst. 11.00 Radošās nedēļas ietvaros: „Radošās partnerības”
kopā ar pirmskolas iestādēm-mazo vokālistu konkurss „Cālis 2012.” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
16.martā plkst. 19.00 Brālēnu pārsteidzošā satikšanās- koncerts „Atkal
kopā”. Dzintars Čīča un Kaspars Antess Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
17. martā plkst. 21.00 Ballīte ar grupu „A-Eiropa” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Biļešu iepriekšpārdošana, 3.00 Ls. Pasākuma dienā no 21.00
- 22.00 – 4.00Ls, vēlāk - 5.00 Ls
18.martā Zemledus makšķerēšanas sacensības “NE ASAKAS”.
Reģistrēšanās no plkst.8:00-9:00 pie Balvu Sporta skolas. Iepriekšēja
pieteikšanās veikalā “Sportam un atpūtai” SIA “Liarps” Partizānu ielā 28 vai
pa telefonu 29336428.
23. martā plkst. 19.00 Mārtiņa Freimaņa dziesmu koncerts „Tu esi mans
draugs”. Putnu balle & PER. Biļešu cenas no 3.00 Ls līdz 5.00 Ls.
24.martā plkst.14.00 Tautu deju kopu pirms skate – koncerts „Ceļā uz
XV deju svētkiem RĪGĀ”. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti
pasākumi.
29. martā Jauno grāmatu diena bērnu literatūras nodaļā Balvu centrālajā
bibliotēkā.
30.martā plkst. 15.00-18.00 Projekta „Satiec savu meistaru” ietvaros:
Atvērtās meistardarbnīcas: rokdarbnieču pulciņš „Mežģis”, rotu darinātājas,
individuālie meistari. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
30. martā plkst. 19.00 Koncerts „Ar mīlestību un smaidu ”Harijs Ozols
un Santa Zapacka. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Balvu novada pašvaldība piedāvā atsavināt
(pirkt)
sekojošas
dzīvošanai
nederīgas
remontējamas dzīvojamās telpas (dzīvokļus):
Adrese
MEŽVĪNI-16
Egļuciems, Lazdulejas pagasts
Ziediņi,Egļuciems, Lazdulejas
pagasts

Platība
m2
69,1

Istabu
skaits
3

191,9

Divu
dzīvokļu
māja

Kupravas mežniecība –
4 dzīvokļu māja
Vīksnas pagastā
1.dzīvoklis
45.6
2
2.dzīvoklis
52.0
3
3.dzīvoklis
40.9
2
4.dzīvoklis
19.2
1
Kupravas 4 dzīvokļu māja
Vīksnas pagastā
3.dzīvoklis
52.4
2
4.dzīvoklis
52.4
2
„Silamalas māja”, Silamala, Balvu
½ mājas
pagasts,
„Muižas māja”, Centramuiža,
58.8
2
Balvu pagasts
Balvu iela 15-20, Bērzkalne
31.4
1
Bērzkalnes pagasts
Sīkāka informācija, sazinoties ar Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā
nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valentīnu Fedulovu
–tālr.29422900
Dzīvojamās telpas var apskatīt sazinoties ar pagastu pārvaldes
vadītājiem: Lazdulejas pagasts – Aivars Kairišs, tel.26630884
Vīksnas pagasts – Gunta Raibekaza, tel.26169594
Balvu pagasts – Andris Ķerāns, tel.26417861
Bērzkalnes pagasts – Jānis Roginskis, tel.26595903

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Balvu novada muzejā:
No 12. līdz 18.martam Karikatūru konkurss „A pie mums Latgalē”.
Konkursa tēma „Iz dzīves”. Katrs autors var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus
A4 formātā līdz šī gada 27.martam. Izstādes atklāšana 1.aprīlī.
30. martā Projekta „Satiec savu meistaru” ietvaros:
Plkst. 12.00 Dokumentālā filma „Vāpes dziesma”. Tikšanās ar filmas autoru Modri Teilānu.
Plkst. 13.00 Abrenes tērpa darbnīcas.
Tautas tērpu izstāde „Pērle māsu pulciņā”
Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
Izstāde „Latgales partizānu pulks”
Bērzkalnes pagasts
30.martā plkst. 9.30 Mazo dziedātāju konkurss „Cālis” Bērzkalnes
bērnudārza zālē.
Briežuciema pagasts
16. martā plkst. 16.00 Radošās nedēļas ietvaros: Talantu konkurss un
disenīte Briežuciema Tautas namā.
30. martā plkst. 15.00-18.00 Projekta „Satiec savu meistaru” ietvaros: Aušanas pirmsākumu apguves meistardarbnīca Briežuciema aušanas
darbnīcā.
Bērzpils pagasts
No 10. līdz 31. martam Marijas Poševas foto izstāde Bērzpils saieta
namā.
16. martā plkst. 19.00 Radošās nedēļas ietvaros: „Apzinies savu
radošumu” – dejas nodarbības Bērzpils saieta namā.
30. martā plkst. 15.00-18.00 Aušanas un pērļošanas meistardarbnīcas
akcijas „Satiec savu meistaru” ietvaros. Bērzpils Saieta namā.
Kubulu pagasts
25. martā plkst. 13.30 Atceres pasākums represēto piemiņai Balvu
Stacijā pie piemiņas akmens.
27. martā plkst. 20.00 Pirmizrāde-iestudējums bērniem „Mazā raganiņa”
Kubulu Kultūras namā.
Tilžas pagasts
16.martā plkst. 20.00 Televīzijas šova „Dziedošās ģimenes-2011”
dalībnieku-Liepiņu ģimenes koncerts.
22. martā plkst.15.30 Liepājas leļļu teātra izrāde Tilžas Kultūras namā.
24. martā Dramatisko kolektīvu saspēle „Dzīve kā teātris, teātris kā
dzīve” Tilžas kultūras namā. Plkst. 22.00 balle kopā ar Māri Leidumu.
Vīksnas pagasts
No 1. līdz 31.martam Vīksnas tautas nama aktu zālē gleznošanas studijas “Olīves” darbu izstāde.
21.martā plkst.13:00 Vīksnas pagasta tautas namā mazo vokālistu
konkurss “Cālis 2012”.Dalībnieku pieteikšanās pie pasākumu organizatores
Ligitas vai zvanot pa tālruni 20284144.
Bērni, jaunieši , vidējā un vecākā paaudze trešdienās un piektdienās no
plkst.18:00 -21:00 tiek laipni gaidīti Vīksnas tautas namā uzspēlēt galda
tenisu, novusu, kāršu partiju, galda spēles, adīt, zīmēt vai vienkārši patērzēt
un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Vectilžas pagasts.
30. martā Aušanas meistardarbnīca – audēja Irēna Zelča, projekta „Satiec savu meistaru” ietvaros.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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